
 .

     No dia 28 de abril, recebemos a visita da comitiva da cidade
de Curvelo, Minas Gerais, aqui no CIEBP Zuleika de Barros.
Entre os integrantes, estavam o prefeito e o secretário de
educação do município, que vieram conhecer as instalações, os
equipamentos e máquinas, bem como as propostas didáticas
com uso de tecnologia que realizamos nos diferentes espaços.    
     Foi uma visita muito interessante, com muitas perguntas
sobre a tecnologia que utilizamos, os materiais, as propostas
para estudantes e professores, além de muitas fotos, é claro!
     Estamos felizes por ter recebido a comitiva de Curvelo aqui
em nosso espaço e cheios de esperança de que as crianças
das escolas municipais da cidade terão acesso a espaços de
tecnologia e inovação em breve. O Prefeito Luiz Paulo e o
Secretário da Educação Alessandro Gomes Soares estão de
parabéns por buscar referências aqui no CIEBP de como é
possível implementar uma política pública como a do Estado de
São Paulo na educação básica.

#vemprociebp

COMITIVA DA CIDADE DE CURVELO - MINAS GERAIS
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Programa Mão na Massa: às segundas-feiras, das 12 às 13 horas, no app CMSP:  -
canais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e EJA - e no Youtube, canal CMSP.

09/05/2022 - IOT e Inclusão: Como facilitar a acessibilidade

A Internet das Coisas (IOT) está trazendo novas oportunidades
para pessoas com deficiência. Neste “Mão na Massa”, iremos
apresentar um jogo chamado Casa Smart e esclarecer como
esse conceito pode auxiliar e facilitar o cotidiano dessas
pessoas.

Programação da semana
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 Arte de Tim Burton em exposição na OCA

     Entre os dias 8 de maio e 14 de agosto, a OCA se
transforma em um território gótico, fantasioso e um
tanto sombrio. Tudo isso por conta da megaexposição
sobre o cineasta, produtor, roteirista e ilustrador Tim
Burton. A mostra, totalmente imersiva e tecnológica,
que celebra os 13 anos de lançamento do livro “A
Arte de Tim Burton”, traz várias ilustrações do acervo
pessoal do artista e contém conceitos visuais de
muitos de seus filmes. 

Saiba mais:
encurtador.com.br/ginvJ

Serviço
OCA - Parque Ibirapuera - São Paulo
Avenida Pedro Álvares Cabral - Parque Ibirapuera-
São Paulo - SP, Brasil
De terça a domingo das 9h às 21h. Ingressos: de
R$20 a R$100. (Grátis para escolas públicas e
organizações sem fins lucrativos. Para isso, envie
mensagem ao endereço: educativo@rua34.com)

Fonte da imagem: encurtador.com.br/gosLY

VISITE O CIEBP E DEPOIS EXPLORE O
ACERVO CULTURAL DE SÃO PAULO
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      O CIEBP da EE Dr. Ângelo Mendes de
Almeida, da DE Sul 1, localizada no Jardim
Oriental, recebeu os professores da Escola
Estadual Comendador Miguel Maluhy. Eles
participaram de trilhas formativas nos espaços:
Hub de Inovação; Programação
Descomplicada; Cultura Maker; Cultura Digital;
Robótica e Modelagem; e Prototipagem e
Fabricação Digital. A formação, como sempre,
é toda baseada em atividades do tipo mão na
massa" e os professores puderam explorar a
criatividade para solucionar desafios digitais,
de programação e de propostas maker, com
materiais não estruturados. Quer participar de
uma formação como essa, professor? Forme
um grupo na sua escola e venha  nos visitar! 

#vemprociebp 
 

CIEBP ÂNGELO MENDES

https://catracalivre.com.br/agenda/faca-um-mergulho-sensorial-na-arte-de-tim-burton-em-exposicao-na-oca/
mailto:educativo@rua34.com
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     Já ouviu falar do CIEBP? Quer entender o que é o Centro de
Inovação da Educação Básica Paulista? Gostaria de saber o que faz
um professor da rede pública estadual que atua nos espaços de
tecnologia e inovação? Então, venha conhecer o CIEBP!
     Agende uma visita em um CIEBP da Diretoria de Ensino mais
próxima: Centro; Norte 2; Sul 1; Sul 3; Leste 4; Sorocaba; Votorantim;
Guarulhos Sul; Araraquara, Catanduva, Jundiaí e Ribeirão Preto.
Quem sabe depois dessa visita, você não queira se tornar um
Professor do CIEBP e atuar numa escola aí perto de você! Há muitos
Centros de Inovação com vagas abertas! Não deixe essa
oportunidade escapar!

     Já imaginou uma caça ao tesouro com uso de tecnologia?
Pois foi isso que a Professora Cláudia Aparecida Cardoso,
Coordenadora do Centro de Línguas da Escola Coronel João
Cruz, da DE de Avaré, propôs neste ano, fazendo uso de QR
code. Os estudantes foram desafiados a participar de uma
gincana para achar um tesouro e, para isso, traduzir as dicas,
encontradas em vários QR codes. Mas havia uma regra
importante: não poderiam procurar a tradução em algum
aplicativo ou site. As diferentes línguas usadas nas dicas
levaram os estudantes a trabalhar de forma colaborativa. Eles
tiveram que  usar o que aprenderam, bem como praticar o
espírito esportivo. Segundo a professora, o resultado foi
excelente, pois o espírito de união e o objetivo de estimular os
estudantes a interpretar as dicas foram atingidos com sucesso. 
     
Parabéns, Professora Cláudia! Continue inovando!

VISITE O CIEBP MAIS PRÓXIMO DA SUA DIRETORIA DE ENSINO.
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     Você sabia que o e-mail foi criado
antes da internet? Ele surgiu antes da
rede mundial de computadores e se
chamava Mailbox,  mas só podia ser
acessado em uma única máquina.
Sendo assim, os usuários deixavam
mensagens no computador, e elas só
seriam lidas se o destinatário fizesse
login na mesma máquina.
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 Atenção!!! Quer trazer os estudantes para o
CIEBP e está preocupado com o transporte?
Saiba que agora a sua escola pode utilizar o
PDDE Paulista, subprograma Manutenção,
para a contratação de transporte eventual de
estudantes com o objetivo de desenvolver
atividades curriculares e extracurriculares,
com propósitos educativos e pedagógicos.
Converse com a direção da escola e agende
uma visita com os estudantes a uma das
unidades do CIEBP. Essa utilização do
recurso está prevista na Resolução SEDUC n°
83, de 17-09-2021, que você acessa aqui.

Rua Padre Chico, 420 - Pompeia - SP
E-mail: centrodeinovacao@educacao.sp.gov.br
WhatsApp\ Telegram\ Telefone: (11) 97544-5056

Organização CIEBP
Edição e revisão:  Alessandra Sá

Jorge Wilson da Conceição
 Revisão Final: Alexandre Ianusckiewicz Marques
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 Se Liga! Registre suas boas práticas
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REGISTRE SUAS BOAS PRÁTICAS

Se você desenvolveu algum projeto ligado à
tecnologia e inovação como professor, ou
participou de algum como estudante, em uma
escola da rede pública estadual, queremos
conhecer o seu trabalho! 
Estamos divulgando projetos ligados à
tecnologia e inovação que foram
desenvolvidos a partir de 2020. Assim, a cada
edição apresentamos um trabalho inovador
para inspirar mais professores a propor
atividades com tecnologia na escola pública.
Não deixe de participar! Conte sua história,
clicando aqui para compartilhar seu trabalho
ou acessando o formulário através do QR
code abaixo.

http://encurtador.com.br/mxBX4
https://cutt.ly/on2HQQc

